
De heren :
Stefaan VAN HEE, Brussel;
Patrick VLASSENBROECK, Halle.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2013/18041]
12 JANUARI 2013. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor de

Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning
van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van van 3 augustus 2012 betreffende
de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met
de veiligheid van de voedselketen, artikel 2,2° en artikel 8;

Gelet op de beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen van 26 mei 2009 tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009;

Overwegende dat het « Laboratorium Levensmiddelenmicrobiologie
en -conservering – Universiteit Gent » gevraagd heeft om zijn erken-
ning in te trekken in toepassing van artikel 8, § 2, van het hierboven
vermelde besluit;

Beslist :

Enig artikel. De erkenning van het « Laboratorium Levensmidde-
lenmicrobiologie en –conservering – Universiteit Gent », Coupure
Links 653, te 9000 Gent, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 12 januari 2013.

De Gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2013/18048]

14 JANUARI 2013. — Beslissing tot wijziging van de beslissing van
15 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in
samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
veiligheid van de voedselketen, artikel 2,2°;

Gelet op de beslissing van 15 oktober 2009 van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten;

Overwegende dat het laboratorium « Grond-, Gewas- en Milieu-
laboratorium Zeeuws-Vlaanderen BV » een naamswijziging onderging;

Beslist :

Enig artikel. In de bijlage bij de beslissing van 15 oktober 2009 van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controle-
opdrachten, wordt de volgende wijziging aangebracht :

« worden de woorden « Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium
Zeeuws-Vlaanderen BV » vervangen door de woorden « Laboratorium
Zeeuws-Vlaanderen » ».

MM. :
Stefaan VAN HEE, Bruxelles;
Patrick VLASSENBROECK, Hal.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2013/18041]
12 JANVIER 2013. — Décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité

de la Chaîne alimentaire portant retrait de l’agrément de laboratoi-
res d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, l’article 3, § 5;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire, l’article 2,2° et l’article 8;

Vu la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire du 26 mai 2009 portant agrément de laboratoires d’analyse
dans le cadre de ses missions de contrôle, publiée au Moniteur belge du
10 juin 2009;

Vu que le laboratoire « Laboratorium Levensmiddelenmicrobiologie
en -conservering – Universiteit Gent » a demandé de retirer son
agrément en application de l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du
3 août 2012 précité;

Décide :

Article unique. L’agrément du laboratoire « Laboratorium Levens-
middelenmicrobiologie en –conservering – Universiteit Gent », Cou-
pure Links 653, à 9000 Gand, est retiré à partir du 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 12 janvier 2013.

L’Administrateur délégué,
G. HOUINS

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2013/18048]

14 JANVIER 2013. — Décision modifiant la décision du 15 octo-
bre 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire portant agrément de laboratoires d’analyse dans le
cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, l’article 3, § 5;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire, l’article 2,2°;

Vu la décision du 15 octobre 2009 de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires
d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle;

Considérant que le laboratoire « Grond-, Gewas- en Milieulaborato-
rium Zeeuws-Vlaanderen BV » a changé de nom;

Décide :

Article unique. A l’annexe de la décision du 15 octobre 2009 de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant
agrément de laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de
contrôle, la modification suivante est apportée :

« les mots « Grond-, Gewas- en Milieu-laboratorium Zeeuws-
Vlaanderen BV » sont remplacés par les mots « Laboratorium Zeeuws-
Vlaanderen » »;
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Brussel, 14 januari 2013.

De gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

[C − 2013/35103]

Afdeling Economisch Toezicht. — Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. — Verklaring van openbaar nut

ZONNEBEKE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 7 januari 2013 wordt
de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.

Nr. 22537

1) Geografische omschrijving :

Zonnebeke : prioritaire aansluiting van de Oude Kortrijkstraat en De Berg

2) Kadastrale gegevens :

Gemeente : Zonnebeke

Kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : E;

Perceel : nummers : 529A, 526, 526/02, 523E,463B, 451A, 464A, 466A en 467A.

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (prioritaire aansluiting van de Oude Kortrijkstraat
en De Berg) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

4) Bevoegde instantie :

Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid
of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.

5) Plannen ter inzage bij :

- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053 72 63 16)

VMM– Afdeling Economisch Toezicht

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

- NV Aquafin

Dijkstraat, 8

2630 Aartselaar

- college van burgemeester en schepenen van en te 8980 Zonnebeke

6) Wettelijke basis :

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de
uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32 septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7) Datum + bevoegde minister :

7 januari 2013

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Joke SCHAUVLIEGE

8) Verjaring :

Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State
een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie door de
ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendien zoveel afschriften als er andere bij de zaak betrokken
partijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging
van de bestreden akte, dan bevat het verzoekschrift negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften
(artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State, zoals gewijzigd door het KB van 25 april 2007).

Bruxelles, le 14 janvier 2013.

L’Administrateur délégué,
G. HOUINS
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